eco-friendly

Et komplet udvalg af HR skum – nu fri for halogener
Som nogle af de første producenter i Europa tog
BPI low emission råvarer i brug, og nu tager virksomheden endnu et skridt i retningen mod en
grønnere produktion: Alt BPI’s egenproducerede
HR skum er nu halogen-fri.
En ændring af brandklassen CAL 117-2013 gør
det muligt at producere komfortskum uden halogenerede additiver, som er mistænkt for at være
kræftfremkaldende. Ændringen forbyder ikke
skumproducenterne at benytte sig af halogenerede additiver i komfortskum, men derimod åbner det op for at man kan anvende en alternativ
brandtest – den såkaldte ”smolders test” – for at
opfylde brandkravet. Denne test gør det muligt
at imødekomme samme brandkrav med et mere
miljøvenligt alternativ end det tidligere anvendte
– en stor gevinst for alle i møbelindustrien såvel
som forbrugeren.

Men risikoen for sundhedsfare har fået flere og flere skumproducenter til at kigge efter andre alternativer for at opnå samme brandsikkerhed uden
brugen af unødige kemiske stoffer. Hos BPI er man
for længst gået ind i kampen og er blandt pionererne inden for området:
”Vi bliver ved med at stille høje miljøkrav - både i forhold til os selv, men også overfor vores samarbejdspartnere. Det er den eneste måde hvorpå vi kan holde den høje standard som vi gør i dag.” CEO Jesper
Brix, Bramming Plast-Industri A/S

At hæve standarden kommer ikke af sig selv – og
selve dokumentationen er en vigtig del af både
kundernes og partnernes tillid: Alle BPIs skumtyper er baseret på årtier af know-how, og BPI lægger vægt på research og ikke mindst tests af skumløsninger for at imødekomme de høje standarder
i dag. For forbrugeren betyder de nye typer HR
Halogen bliver primært anvendt som et brand- skum fortsat brandsikkerhed og reduktion af skahæmmende stof i skumproduktion for at opfylde delig kemi i private hjem og miljøet - en udvikling
specifikke brandkrav inden for bl.a. møbelindu- som BPI vil blive ved med at støtte og dokumenstrien.
tere.
For mere information: http://bpi.dk/da/kontakt/
product-management/
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